
9. Sct. Georgs Gildehal. 
 
Den 28. april holdt vi Sct. Georgs 
gildehal, hvor vi fik oplæst det 
meget personlige Sct. Georgs 
Budskab ”Pligten overfor egen 
samvittighed” af Karl Otto Meyer, 
Sydslesvig. 
Det blev rost af rigtig mange, der 
udtrykte, at det kan man da huske, 
hvilket ikke er tilfældet hvert år. 
Det sagde også denne skriver noget 
særligt, for til flere selskaber i 
Sydslesvig har vi været sammen 
med Karl Otto Meyer og jeg har 
endda haft ham til bords tre gange. 
Han er akkurat så ligetil, som 
budskabet fortæller, og også utrolig 
spændende og vidende. Et flot valg. 
Mon ikke vores nye 
landsgildemester har haft en finger 
med i spillet ved valget af forfatter 
til Sct. Georgs Budskabet i 2014. 
Inger Jensen blev optaget som 
væbner, og Inger holdt et dejligt 
væbnersvar. Det drejede sig om 
hvilken betydning det har givet 
Inger at være i 9. Gilde. 
Vi ved alle, at det har udviklet Inger 
til bl.a. at have mod til at træde 
frem for mange, og udtrykke sin 
mening. Vi holdet meget af Inger, 
og var glad for, at hun også har haft 
det godt i 9. Gilde i sin svendetid, 
og at hun glæder sig til fortsat at 
være i vores gilde. 
Gildemester Tove Husum indledte 
med nogle dejlige betragtninger om 
det forår, der jo kom tidligt i år og 
som fik deres pensionærhare til at 
gå ombord i parcellens blomster i 

stedet for at frekventere 
kommunens areal på den anden 
side af hækken. Naboens græs er 
åbenbart ikke grønnere i Dall. 
Sommerens aktiviteter er for mange 
af os lig med at være sammen med 
børnebørnene, som jo er en vigtig 
brik i manges liv. 
Vi skal dog huske at stoppe op og 
nyde nuet i dagligdagen. Vi skal 
ikke altid være alt  for langt fremme 
med planlægningen. Tove fortsatte 
med, at vi i vores opvækst er 
opdraget med nogle idealer, som 
vores forældre har ønsket, at vi 
skulle leve efter. 
Vi har været spejdere eller har haft 
tilknytning til spejderne, og det har 
også præget os. Ligeså er vi præget 
af det arbejde, vi i vores arbejdsliv 
valgte. Sammenhold, et godt 
venskab, og kammeratskab skal 
man arbejde for. Det er ikke noget 
man får ved det første møde.  
Unge mennesker taler ofte om, at 
de har fået nye venner efter en tur i 
byen, men det er ikke venskaber, 
det er måske nye bekendtskaber. 
Venskaber bygges op gennem 
længere tid. Det er oplevelsen af, at 
selv om der går lang tid mellem 
man ses, er man straks på 
bølgelængde og mærker 
samhørigheden, når man ses. Man 
kender hinanden på godt og ondt 
og kan aflæse hinandens 
kropssprog. 
Kammeratskaber og venskaber er 
når man kan bruge hinanden i gode 
og dårlige tider. Det er det vi 
oplever her i gilderne, og især i 



grupperne. Livet er jo både sort og 
hvidt, og nogle dage er heldigvis 
også med mange farver, den skal vi 
samle på. 
Vi skal tænke på det i aften, hvor vi 
skal forny vort gildeløfte.  
Tove kom ind på, at de første 3 led 
i gildeloven vedrører den enkelte 
gildebrors arbejde med sig selv. 
Tage livet i sine egne hænder. 
De tre led derefter forholder sig til 
omverdenen og til samfundet.  
Gildemesteren talte derefter meget 
tankevækkende om hvordan 
ligegyldighed bl.a. kan fordærve 
flere sjæle end samtlige nationers 
krigere tilsammen. Er mere 
dræbende end kuglen og har 
ødelagt flere hjem end alverdens 
kanoner.  
Mange andre frygtelige ting er 
ligegyldigheden  skyld i, og den  er 
din værste, din ubarmhjerteligste og 
din allerfarligst fjende. 
Vi skal være over for andre, som vi 
ønsker, at de skal være over for os. 
Lykken kan ikke være der konstant. 
Den kan være der i stunder, og dem 
må man sørge for at samle på. 
En meget smuk gildehal med Sct. 
Georgs Budskabet, væbnersvaret og  
Toves Tale. 
Eftergildehallen bar igen i aften 
præg af, at vi har det godt sammen 
og kan få snakken til at gå, så det 
næppe er til at få ørenlyd.  
Næste sammenkomst er Gilderally 
sammen med 1. gilde den 11. maj. 
 
 

 

1. og 9. Gilders Rally 
 
Vores to gilder holder sammen 
et rally hvert andet år. Det var i 
år den 11. maj. 
Vi mødtes ved Klarupgård, 
hvor 33 personer skulle dyste 
om, hvem der havde mest 
paratviden og hvem der kunne 
orientere sig bedst de 100 km 
turen var på. 
Vi var fordelt på 9 hold, og alle 
klarede de 13 opgaver med 
underopgaver 36 i alt, der var 
planlagte. Det vindende hold 
løste alt perfekt. Hvorvidt de 
brugte livliner eller klarede sig 
med diverse I-eller andre pads 
vides ikke, men der var i hvert 
fald mange virkelig finurlige 
opgaver. Man skulle tænke sig 
godt om, men det fremmer jo 
lysten til at gå i gang med et 
virkelig godt tilrettelagt løb. Vi 
kom omkring mange områder, 
som flere af os aldrig havde 
besøgt eller ikke i mange år. 
Vi besøgte bl.a. herregårdene 
Viffertsholm og Kongstedlund, 
Visborggård Havnø Hovedgård 
og Havnø Mølle, hvor vi fik et 
fint foredrag om, hvordan den 
velholdte mølle lever af at male 
og sælge groft mel. Vi så også 
mindestenen over Kong 
Christian den 10.s hvide hest. 



En meget smuk tur, som kun 
blev lidt våd. Vi spiste ved 
borde og bænke i Helberskov, 
da Vildmosecentret var optaget 
af 3 konfirmationer og derfor 
lukket for offentligheden. 
Tak for den flotte 
tilrettelæggelse. De mange 
deltagere,  morede sig vist alle 
fortrinligt. 
Et flot samarbejde mellem to 
gilder.  
Hvor er Himmerland dog 
smukt, og de mange gule 
rapsmarker gjorde næsten ondt 
i øjnene. 
Næste arrangement for 9. gilde 
er Friluftsgildehallen sammen 
med 8. Gilde den 19. juni. 


